Regulamin Konkursu „Paryż wart jest gry”
1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Paryż wart jest gry” - zwany dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu „Paryż wart jest gry” jest Firma Reklamowa KUC, zarejestrowana
w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6461984115, z
siedzibą główną w Krakowie, ul. Michała Ossowskiego3a, 30-656 Kraków (dalej
„Organizator”)
Konkurs organizowany jest za zgodą, na zlecenie i na rzecz spółki Forum Gliwice Sp. z o.o.
z siedzibą w 44-100 Gliwicach, ul. Lipowa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd
Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000168885, która jest właścicielem Centrum Handlowego Forum w
Gliwicach (dalej” „CH Forum Gliwice”).(dalej: „Zleceniodawca”).
3. Udział w Konkursie mogą wziąć wyłącznie osoby fizyczne pełnoletnie i posiadające pełną
zdolność do czynności prawnych. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie
organów lub pracownicy Organizatora, oraz osoby współpracujące z Organizatorem na
podstawie umów cywilnoprawnych. W Konkursie nie mogą również brać udziału
członkowie najbliższej rodziny osób, o których mowa powyżej. Przez wyżej wymienionych
członków rodzin rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków
i zstępnych rodzeństwa, oraz osoby połączone przez stosunki adopcyjne.
4. Warunkiem udziału w konkursie jest zarejestrowanie na stronie forumgliwice.online,
nazywanej dalej Aplikacją w zakładce „Paryż wart jest gry” paragonu potwierdzającego
dokonanie w okresie wskazanym w Regulaminie (Punkt 6) zakupu o wartości min. 50 zł na
terenie CH Forum Gliwice, z wyłączeniem zakupów opisanych w pkt 5 Regulaminu. .
Paragon musi pochodzić w okresu trwania poszczególnych edycji konkursu, o których
mowa w punkcie 6 regulaminu, z zastrzeżeniem, że do udziału w konkretnej edycji
konkursu, upoważnia paragon z okresu trwania tej edycji
5. Z konkursu wyłączone są zakupy następujących towarów i usług dostępnych w obrocie
handlowym na terenie Forum Gliwice, a ich paragony lub inne dowody zakupów nie są
uwzględniane w Konkursie:
- produkty i usługi kantoru, banków oraz punktów ubezpieczeniowych;
- transakcje zapłaty za jakiekolwiek rachunki za usługi komunalne, media, telefon
oraz gaz dokonane w dowolnym punkcie;
- transakcje dokonane w punktach lotto, zakładach bukmacherskich;
- spłaty raty kredytu lub pożyczki regulowane w punktach świadczących tego typu
usługi;
- wpłaty i wypłaty bankomatowe.
- zakup kart podarunkowych;
- transakcje związane z zakupem kart lub doładowań telefonicznych typu pre-paid;

napoje alkoholowe w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2016 r., poz.
487);
- wszelkie wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne, pojemniki zapasowe lub
rekwizyty tytoniowe w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie
zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U.
2017 r., poz. 957);
- leki;
- preparaty do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 27
ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z
2017 r., poz. 149 ze zm.) oraz przedmioty służące do karmienia niemowląt.
6. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie, od godziny 14:00 dnia 5 września 2022 roku do
dnia do godziny 19:00 dnia 8 października 2022.
Konkurs zostanie podzielony na 5 edycji:
- Edycja pierwsza: 5.09 – 10.09 2022
- Edycja druga: 12.09 – 17.09 2022
- Edycja trzecia: 19.09 – 24.09 2022
- Edycja czwarta: 26.09- 1.10 2022
- Edycja piąta: 3.10- 8.10 2022
Każda z edycji odbędzie się na takich samych zasadach, z identyczną pulą nagród. W
konkursie nie przewidziano rozgrywki finałowej
Pierwsza edycja konkursu rozpocznie się o godzinie 14:00.
Pozostałe edycje rozpoczną się o godzinie 10:00.
Wszystkie edycje konkursu skończą się o godzinie 19:00 ostatniego dnia danej edycji.
Wyniki każdej z edycji konkursu zostaną ogłoszone ostatniego dnia edycji o godzinie
20:00. Organizator zastrzega sobie możliwość 30 minutowego opóźnienia ogłoszenia
wyników z przyczyn technicznych.
Wyniki zostaną ogłoszone na stronie forumgliwice.online w zakładce „Paryż wart jest gry”
w sekcji Ranking
7. Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania w Quizie „Paryż wart jest
gry” dostępnym na https://forumgliwice.online
8. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej
https://forumgliwice.online oraz na stronie internetowej CH Forum Gliwice
http://forumgliwice.pl. oraz w punkcie Info CH Forum Gliwice
9. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
10. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem
wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną
formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych.
11. Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 kodeksu cywilnego.
-

12. Uczestnik zobowiązuje się do zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania określonych
w nim zasad.
13. Celem Konkursu jest uatrakcyjnienie Centrum Handlowego Forum Gliwice.
Zasady Konkursu
14. Konkurs polega na udzieleniu poprawnych odpowiedzi na pytania w quizie „Paryż wart
jest gry”, którego tematyka dotyczy Francji i jej stolicy Paryża.
15. W quizie przewidziano 10 pytań przydzielanych klientowi z puli pytań konkursowych
opracowanych przez komisje konkursową.
16. Każde z pytań ma 3 alternatywne odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna
17. Jeden uczestnik może wziąć udział w quizie „Paryż wart jest gry” wielokrotnie (w tej samej
edycji lub w kolejnych edycjach) pod warunkiem spełnienia kryteriów udziału opisanych w
punkcie 4 regulaminu (tzn. zarejestrowania za każdym razem nowego paragonu), z
zastrzeżeniem, że uczestnik, który wygrał nagrodę w jednej edycji, nie może brać udziału
w dalszych edycjach.
18. W ramach każdej edycji konkursu prowadzony będzie ranking, który będzie tworzony w
oparciu o następujące kryteria:
 poprawność udzielanych odpowiedzi
 czas rozwiązania quizu
 datę przystąpienia do quizu
O miejscu w rankingu decyduje analiza powyższych kryteriów w następującej kolejności:
1. Poprawność udzielonych odpowiedzi
2. Szybkość udzielania odpowiedzi – rozwiązanie Quizu
3. Data przystąpienia do Quizu
Oznacza to:
-

jeżeli dwóch uczestników konkursu udzieli tyle samo poprawnych odpowiedzi, o
miejscu w rankingu będzie decydować szybkość rozwiązania Quizu
jeżeli dwóch uczestników udzieli poprawnych odpowiedzi w tym samym czasie, o
miejscu w rankingu będzie decydować data przystąpienia do konkursu ( w ramach
tej samej edycji).

19. Każdy z uczestników będzie mógł poprawić swoje miejsce w rankingu (w ramach tej
samej edycji) biorąc udział w Konkursie kolejny raz na zasadach wskazanych w pkt 17
powyżej . Udział w konkursie jest nielimitowany.
20. W Konkursie przewidziano następujące nagrody:
- Voucher na wycieczkę do Paryża dla 2 osób o wartości 4 000 zł brutto organizowaną przez
Biuro Podróży ,,ABRAKSAS’’ z siedzibą w Katowicach na ul. Stawowej 3/3, NIP: 643-11338-61 oraz dodatkową nagrodą pieniężną o wartości 444,44 zł stanowiącą równowartość
podatku od nagrody.

Szczegółowy opis nagrody znajduję się w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

21. W konkursie W konkursie przewidziano 15 nagród o łącznej wartości 66666,60 PLN
brutto. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do wygrania tylko jednej nagrody. Jeżeli
Uczestnik wygra nagrodę w jednej edycji konkursu, wówczas nie może brać udziału w
kolejnych edycjach konkursu.
22. W każdej edycji konkursu, o których mowa w punkcie 6, będą przyznawane 3 nagrody,
uczestnikom, który osiągnęli najwyższe miejsce w rankingu danej edycji konkursu.
23. Ranking będzie prowadzony:
- do godziny 19:00 w dniu 9 września w pierwszej edycji konkursu
- do godziny 19:00 w dniu 17 września w drugiej edycji konkursu
- do godziny 19:00 w dniu 24 września w trzeciej edycji konkursu
- do godziny 19:00 w dniu 1 października w czwartej edycji konkursu
- do godziny 19:00 w dniu 8 października w piątej edycji konkursu
24. O Wygranej i sposobie jej odbioru Uczestnik zostaje powiadomiony w Aplikacji na stronie
forumgliwice.online
25. Każdy z uczestników, może odebrać nagrodę, tylko w jednej edycji Konkursu, oznacza to,
że zwycięstwo w jednej z edycji Konkursu o których mowa w punkcie 6 regulaminu,
uniemożliwia prawo do odebrania nagrody w kolejnych edycjach.
26. Nagrodę będzie można odebrać wyłącznie osobiście w Punkcie Informacyjnym CH Forum
Gliwice w godzinach jego funkcjonowania.
27. Uczestnik ma 7 dni na odbiór nagrody, licząc od daty otrzymania powiadomienia w
Aplikacji
28. Miejscem odbioru nagrody jest Pkt Informacyjny zlokalizowany na poziomie 0.
Przy odbiorze wygranej należy okazać wyświetlany w Aplikacji unikalny kod odbioru
wygranej.
29. Jeżeli zwycięzca nie odbierze nagrody, zostaną wytypowani zwycięzcy rezerwowi I
stopnia, na podstawie pozycji w rankingu danej edycji konkursu.
30. W przypadku, gdy zwycięzca nie odbierze nagrody w terminie wskazanym w pkt 27,
wówczas zwycięzca rezerwowy I stopnia będzie miał 5 dni na odbiór nagrody według
zapisów z punktu 28
31. Jeżeli zwycięzca rezerwowy I stopnia nie odbierze nagrody w przewidywanym terminie,
zostaną wytypowani zwycięzcy rezerwowi II stopnia, na podstawie pozycji w rankingu
danej edycji konkursu.
32. Zwycięzca rezerwowy II stopnia będzie miał 5 dni na odbiór nagrody według zapisów z
punktu 28. Czas ten liczony będzie od momentu powiadomienia Zwycięzcy rezerwowego
o przyznaniu nagrody
33. Nagrody zostaną przekazane zgodnie z przepisami prawa podatkowego.

34. Uczestnik wyraża zgodę, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie zostanie wypłacona
Uczestnikowi, lecz przeznaczona na zapłatę przez Organizatora podatku należnego z
tytułu nagrody w Konkursie właściwemu Urzędowi Skarbowemu. Przed przekazaniem
nagrody zwycięzcy Organizator jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego
nalicza, pobiera i przekazuje zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu nagrody
właściwemu Urzędowi Skarbowemu. Zwycięzca zobowiązany jest przekazać
Organizatorowi wszelkie dane niezbędne do wypełnienia obowiązków podatnika.
35. Zwycięzca nie ma prawa żądać wymiany nagrody na inną nagrodę lub jej ekwiwalent
pieniężny, nie ma prawa do przeniesienia roszczenia do odbioru nagrody na osobę
trzecią.
Dane osobowe
36. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Forum Gliwice Sp z o.o.
ul. Lipowa 1, 44-100 Gliwice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w
Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000168885,
37. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Celem
przetwarzania danych jest: udział uczestnika w konkursie, odbiór nagrody i wykonania
obowiązków podatkowych płatnika podatku od nagród. Zebrane dane będą
przechowywane do: upływu okresu przedawnienia roszczeń z konkursu (dane
uczestników) lub upływu okresu przedawnienia roszczeń podatkowych związanych z
podatkiem od nagród (dane zwycięzców). Zebrane dane mogą być przekazywane:
odbiorcom organizującym konkurs. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do
państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do
treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Przysługuje Panu/Pani
prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych
osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy prawa. Podanie przez Pana/Panią
danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w konkursie. W
pozostałym zakresie dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności,
która dostępna jest w Aplikacji. Każdy Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu
powinien zapoznać się z treścią Polityki Prywatności i zaakceptować jej treść, jeżeli chce
brać udział w Konkursie.
Wymagania sprzętowe

38. Uczestnik musi spełniać co najmniej poniższe wymagania techniczne, aby móc
współpracować z systemem informatycznym wykorzystywanym przez Organizatora oraz
do prawidłowego udziału w Konkursie:
a. Mieć urządzenie mobilne (telefon lub tablet) lub komputer;
b. mieć dostęp do Internetu;
c. posiadać odpowiednią prędkość łącza;
d. mieć dostęp do stron www — przeglądarki www muszą być odpowiednio
skonfigurowane.
e. Organizator zaleca użycie przeglądarki Google Chrome w wersji 80+ lub przeglądarki
Safari w wersji 12+
39. Niespełnienie przez Uczestnika wymagań technicznych określonych w ustępie powyżej (w
szczególności nieprawidłowa konfiguracja urządzenia lub oprogramowania) może
prowadzić do niemożności udziału w Konkursie.
40. Korzystanie przez Uczestnika z usług świadczonych zgodnie z Regulaminem nie wiąże się
ze szczególnym zagrożeniem wynikającym z korzystania z usług świadczonych drogą
elektroniczną, poza tym, że usługi te są powszechnie dostępne w publicznej sieci
teleinformatycznej.
Postanowienia końcowe
41. Nad przestrzeganiem Regulaminu czuwa komisja, składająca się z nieparzystej liczby osób
(dalej: „Komisja”). W przypadku niespełnienia wymogów uczestnictwa określonych
w Regulaminie lub w przypadku innego naruszenia postanowień Regulaminu, w tym
uzasadnionego podejrzenia, że Uczestnik w sposób niezgodny z regulaminem wszedł w
posiadanie paragonów – w sposób inny niż w związku z zakupem w ramach Konkursu, a
ponadto w przypadku uzasadnionych zastrzeżeń co do oryginalności i autentyczności czy
czytelności paragonów (np. przerobione, sfałszowane itp.), Komisja decyduje
o wykluczeniu danego Uczestnika z udziału w Konkursie, a Uczestnik traci prawo
do otrzymania Nagrody.
42. Wszelkie reklamacje można składać w formie elektronicznej (e-mail) na adres
forumgliwice@aboveawards.pl - od dnia rozpoczęcia Konkursu do dnia 16.10.2022 r.
43. W reklamacji należy podać imię i nazwisko, nr telefonu lub adres e-mail użyty w procesie
rejestracji w Aplikacji, opis zdarzenia, jego datę oraz jasny opis żądania z jakim występuje
reklamujący.
44. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie do 14 dni od daty
wpłynięcia.
45. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Uczestnik Konkursu ma prawo dochodzić
swoich praw w postępowaniu sądowym przed sądami cywilnymi.
46. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie w trakcie
trwania Konkursu i warunków Konkursu w czasie trwania Konkursu, jeżeli jest to
uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w
Konkursie, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników

Konkursu. Wszyscy Uczestnicy Konkursu zostaną o tym fakcie powiadomieni poprzez
zamieszczenie informacji w Aplikacji oraz na stronie forumgliwice.pl.
47. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Konkursie, przesyłając
stosowaną wiadomość email – na adres: forumgliwice@aboveawards.pl
48. Jeżeli nie określono inaczej w niniejszym Regulaminie, Uczestnik może komunikować się z
Organizatorem drogą elektroniczną, pod adresem forumgliwice@aboveawards.pl
49. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się postanowienia
obowiązujących przepisów prawa polskiego.
50. Wszystkie spory wynikające z realizacji zobowiązań w związku z Konkursem będą
rozwiązywane przez właściwy sąd cywilny.

Załącznik nr1 do regulaminu konkursu – „Paryż wart jest gry”

Opis nagrody:
1. Wycieczka odbędzie się w dniach 20.10.2022 – 24.10.2022
2. Zwycięzca nie ma możliwości indywidualnej zmiany terminu wycieczki.
3. Biuro podróży Abraksas, organizator wycieczki wymieniony w punkcie 20 regulaminu,
zastrzega sobie możliwość zmiany terminu wycieczki, z przyczyn niezależnych od organizatora
(np. zamkniecie granic).
4. W ramach wycieczki Organizator zapewnia:
- przejazd na trasie Gliwice – Paryż, Paryż-Gliwice, a także dojazdy w Paryżu autokarem LUX
(Model SETRA 415 GTHD)
- 2 noclegi w hotelu 3*** -IBIS BUDGET Paris Porte de Montmartre
(śniadania hotelowe, obiadokolacje Flunch)
- 2 wstępy do: Wieża Eiffela i EURODISNEYLAND
- Opieka pilota
- Ubezpieczenie KL i NNW
5. Zwycięzca zostanie poinformowany przez Organizatora o godzinie i miejscu odjazdu,
najpóźniej do 14 października 2022 roku.
6. Organizator powiadomi niezwłocznie Zwycięzcę o jakiekolwiek zmianie w planie lub terminie
wycieczki.
7. Pełna imienna lista uczestników wycieczki musi być zamknięta do 13 października 2022. W
związku z tym każdy ze Zwycięzców konkursu, który skutecznie odebrał nagrodę jest
zobowiązany do podania danych osobowych do wyżej wymienionego terminu tj. imię i nazwisko,
oraz numer PESEL osób, które wezmą udział w wycieczce.
8. Organizator wycieczki zastrzega sobie prawo do zorganizowania spotkania organizacyjnego dla
uczestników wycieczki, w wyznaczonym miejscu na terenie Centrum Handlowego Forum, w
Gliwicach przy ulicy Lipowej 1. Uczestnicy wycieczki zostaną poinformowani o dacie, miejscu i
terminie spotkania z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

